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RESUMO 
 

Realizou-se um estudo observacional de corte transversal no Instituto 

Rogacionista, na cidade de São Paulo (SP), onde foram avaliados 156 alunos 

regularmente matriculados, originando 3 artigos científicos. A verificação da 

especificidade,  sensibilidade   e   acurácia   dos   instrumentos   foi  realizada   por 

meio da  aplicação do questionário  recomendado  pela  a  Academia    Americana  

de Dor Orofacial e do Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca e 

confrontados com o exame clinico específico para diagnóstico RDC/TMD – 

Research  Diagnostic  Criteria  for  Temporomandibular  Disorders.  O  diagnóstico  

do estado   nutricional,   foi  calculado  pela  divisão   do   peso,   em   quilos,   pelo  

quadrado  da  altura,  em  metros  (kg/m2),  caracterizando   o   Índice   de   Massa  

Corporal (IMC) por percentil e para o registro dos pontos de contato utilizou-se 

carbono AccuFilm II em ambos os lados simultaneamente. Os dados foram 

submetidos    à    análise    estatística    no    Programa   SPSS   12.0.   Os   vários  

instrumentos utilizados para avaliação de DTM disponíveis na literatura e aqui 

examinados apresentaram baixa sensibilidade e alta especificidade quando 

aplicados em crianças e adolescentes, devido provavelmente, a difícil 

compreensão por parte da faixa etária estudada e da linguagem utilizada nas 

questões auto-explicativas. Observou-se uma associação entre a presença de 

DTM  leve  em  crianças  e  adolescentes  com  baixo  peso  corpóreo. Em relação  

aos contatos oclusais foi possível verificar uma diferença significativa entre o 

número  de  contatos  oclusais  em  oclusão  cêntrica  nas  crianças  com  e    sem  

DTM, sendo que nas crianças com DTM, independente do grau, o número de 

contatos oclusais em ambos os lados foi menor quando comparado às crianças 

sem DTM. 

 

Palavras-chave:         Transtornos       da      Articulação         Temporomandibular,  

Questionários, Índice de massa corporal, Oclusão Dentária.  

 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 
An observational study of transverse cut was performed in the Rogacionista 

Institute, at São Paulo city (SP), were 156 students regularly registered were 

evaluated,  originating  3  cientific  articles.  The  instruments  specificity, sensibility  

and   accuracy   verification    was    performed    through    an    application    of   a  

questionnaire wich is recomendid by American Academy Orofacial Pain and 

questionnaire   and   anamnesis   index   of  Fonseca  and  cross-checked  specific  

clinical exam to diagnostic RDC/TMD – Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular  Disorders. The  nutricional  state  diagnostic  was  calculated  

by  the  weight  division,  in  kilos,  by, in metters (kg/m²), characterizing the and for  

the contacts points register it was used carbon Accufilm©II in both sides 

simmuntarialy.  The  data  was  submitted  to  the  statistic  analysis  in  the   SPSS  

12.0 Program. The varios instruments that were used to the TMD evaluation 

available   in   the   literature   and   examined   by   this   research   presented   low  

sensibility  and  high  specificity  when  they  were  applied  in  children  and teens,  

due to hard compreehension by the age involved in the study and terminology 

used  in  the  auto-explained  questions.  It  was  observed  high  prevalence   TMD  

and  an association of TMD presence in children and teens low body weight. 

Related to occlusal contacts it is possible to verify that there is a significant 

difference   between   the   number   of   occlusal  contacts  in  centric  occlusion  in  

children with and without TMD, regardless of grade, the number of occlusal 

contacts in both side was smaller than the number in children without TMD. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que se aplica a alterações 

funcionais relativas à articulação temporomandibular (ATM) e estruturas 

mastigatórias associadas1, como ruídos articulares, limitações na amplitude de 

movimento ou desvios durante a função mandibular, que são considerados sinais 

de DTM, e dor pré-auricular, dor na DTM ou nos músculos mastigatórios, 

caracterizados como sintomas2-4. Considerando-se que a etiologia da DTM é 

multifatorial2,4,5 , e que tal disfunção é caracterizada por um conjunto de sinais e 

sintomas3, estes devem ser organizados de maneira clara, padronizada e 

operacional para a avaliação e classificação correta da DTM, tanto funcional como 

diagnóstica6 . Estes fatores estão relacionados à combinação de desequilíbrios 

entre os fatores neuromusculares, psicológicos e anatômicos7. A disfunção da 

musculatura mastigatória e as alterações posturais podem ser citadas como 

fatores etiológicos e são amplamente discutidos na literatura7, 8. 

 O estudo da disfunção temporomandibular em crianças e adolescentes é 

importante para determinar precocemente os problemas que predispõem às 

anormalidades de crescimento craniofacial, dor ou disfunção muscular na fase 

adulta. Apesar da disfunção temporomandibular ter sido considerada uma 

condição que afeta os adultos estudos tem relatados a presença da disfunção em 

crianças15.  Avaliar estes pacientes requer atenta análise multidisciplinar. Perceber 

na anamnese a possibilidade de DTM direciona o restante do procedimento. O uso 

correto da abordagem clínica do paciente com dor facial permite o 

encaminhamento terapêutico adequado. Tendo observado que médicos e 

dentistas têm dificuldade em encaminhar corretamente os casos de dor orofacial, 

o uso de anamnese dirigida pode facilitar este trabalho, orientando a pesquisa e 

facilitando o diagnóstico e a terapêutica16. 

A mastigação pode ser caracterizada como a ação de morder, triturar e 

pasteurizar o alimento. É considerada a função mais importante do sistema 

estomatognático, pois corresponde à fase inicial do processo digestivo e tem como 

objetivo a degradação mecânica dos alimentos, reduzindo-os a um tamanho 

adequado para serem deglutidos. A força, os movimentos, o tempo e o tipo de 



2 

 

mastigação são aspectos influenciáveis por variáveis como a morfologia, o estado 

de saúde das estruturas orofaciais, a capacidade funcional muscular e a articular, 

além das características dos alimentos. Alguns estudos sobre a relação entre a 

prevalência/gravidade de DTM em crianças de acordo com o tipo de alimentos 

ingeridos mostraram um significante impacto na qualidade de vida dos portadores 

de DTM quando comparados à população sem queixa de dor. Os relatos de 

problemas funcionais, como dificuldade para mastigar determinados alimentos, 

foram quatro vezes maiores para os pacientes que apresentavam DTM 16-21. 

Entretanto, poucos estudos relacionam diretamente a DTM com o estado 

nutricional de crianças.  

               Inúmeros problemas clínicos tais como má postura, maloclusão, frendor, 

alterações na articulação temporomandibular  entre outros, podem envolver a 

musculatura mastigatória e suas estruturas, sugerindo um quadro típico de 

disfunção temporomandibular22. Sinais e sintomas de DTMs são caracterizados 

por sensibilidade nos músculos da cabeça, pescoço e mastigatórios, dor em uma 

ou ambas ATMs, movimentos limitados da mandíbula, ruídos articulares, 

deformidades faciais e cefaléias22,23. 

 A relação de contato entre os dentes superiores e inferiores durante a 

atividade mandibular possui classificações na literatura, definida e descrita por 

vários autores24-27 como oclusão. Sabe-se que interferências oclusais prematuras 

são possíveis causas de cefaléias, DTMs e dores faciais28, uma vez que este tipo 

de alteração afeta a função mastigatória e propicia assimetria funcional do sistema 

estomatognático 28,29. Estas interferências também podem ser consequências de 

uma modificação na posição oclusal, secundária à presença de dor articular e/ou 

muscular30 que possivelmente causem desvios mandibulares, resultando em 

pressões excessivas para a articulação. Em contrapartida, sabe-se que estes 

contatos provocam mais redução do que aumento da atividade muscular e 

expressam-se em decorrência de algumas patologias da ATM e musculatura 

mastigatória. 

Pode-se verificar a existência de diferentes instrumentos para a avaliação 

de DTM organizados sob diversas formas: questionários 2,9, índices anamnésicos 
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e clínicos10-12 e critérios de diagnósticos10, 13,14.  Cada uma dessas ferramentas 

apresenta vantagens, desvantagens e limitações, bem como aplicabilidades 

distintas. Assim, tanto o clínico quanto o pesquisador precisam estar cientes dos 

dados que serão obtidos com a aplicação de cada instrumento, para empregá-lo 

adequadamente2. 

Diante da importância de um correto diagnóstico de DTM e a relação desta 

patologia no desencadeamento de outras patologias o objetivo deste estudo foi 

verificar a especificidade, sensibilidade e dos instrumentos utlizados para 

diagnóstico de DTM, aplicar os instrumentos e verificar a relação entre DTM e o 

índice de massa corporal e comparar os contatos oclusais com presença e 

ausência da disfunção em crianças e adolescentes. 
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2.CAPÍTULOS 
 

2.1 - ARTIGO 1:  Artigo será  submetido para publicação no periódico Journal of 

Oral Rehabilitation – A2 área 21 

“Avaliação da Sensibilidade, Especificidade e Aplicabilidade de 

Instrumentos de Triagem para Desordens Temporomandibulares em 

Crianças e Adolescentes.” 

 

Tatiana Oliveira De Santis, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez, Lara 

Jansiski Motta, Raquel Agnelli Mesquita-Ferrari, Kristianne Porta Santos 

Fernandes, Manoela Domingues Martins, Sandra Kalil Bussadori. 

 
RESUMO 

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que se aplica a alterações 

funcionais relativas à articulação temporomandibular (ATM) e estruturas 

mastigatórias associadas, como ruídos articulares, limitações na amplitude de 

movimento ou desvios durante a função mandibular, que são considerados sinais 

de DTM, e dor pré-auricular, dor na DTM ou nos músculos mastigatórios, 

caracterizados como sintomas. Pode-se verificar a existência de diferentes 

instrumentos para a avaliação de DTM organizados sob diversas formas: 

questionários, índices anamnésicos e clínicos e critérios de diagnóstico.  Cada uma 

dessas ferramentas apresenta vantagens, desvantagens e limitações, bem como 

aplicabilidades distintas. O objetivo da pesquisa é avaliar o grau de sensibilidade e 

especificidade do questionário de triagem para dor orofacial e disfunção 

temporomandibular recomendado pela Academia Americana de Dor Orofacial 

(AADO) e do Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca em indivíduos entre 6 

e 18 anos e correlacionar esses achados com o exame clínico específico para 

diagnóstico de DTM. Analisando os resultados obtidos, tem-se que o questionário 

AADO e Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca possuem baixa 

sensibilidade para detectar DTM em crianças e adolescentes. Apesar disso, 

apresentam alta especificidade. Como a sensibilidade é baixa, o valor preditivo 

positivo é baixo, mas, como a especificidade é alta, o valor preditivo negativo é 
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melhor. Desse modo, pode-se dizer que os instrumentos avaliam melhor a 

ausência de DTM. Com relação à concordância, tanto o questionário AADO como 

o Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca apresentam baixa concordância 

com o exame clínico. Pode-se concluir que os vários instrumentos utilizados para 

avaliação de DTM disponíveis na literatura e aqui examinados apresentam baixa 

sensibilidade e alta especificidade quando aplicados em crianças e adolescentes 

em razão da difícil compreensão, por parte da faixa etária estudada e da 

linguagem utilizada nas questões auto-explicativas. 

 

ABSTRACT 

Temporomandibular disorders (TMD) is a term that applies to functional changes 

related to the temporomandibular joint (TMJ) and associated masticatory structures 

like joint noise, limited range of motion or deviation during mandibular function, 

which are considered signs of TMD, and preauricular pain, pain in the TMD or the 

masticatory muscles, characterized as symptoms. You can check the existence of 

different instruments for assessing TMD organized in several forms, 

questionnaires, anamnestic indexes and clinical and diagnostic criteria. Each of 

these tools has advantages, disadvantages and limitations as well as distinct 

applicability. The purpose of this research is to evaluate the sensibility and 

specificity of the screening questionnaire for orofacial pain and temporomandibular 

disorders recommended by the American Academy of Orofacial Pain and the 

indexes proposed by questionnaire and anamnesis index of Fonseca in individuals 

between 6 and 18 years old and to correlate these findings with specific clinical 

examination for diagnosis of TMD. Analyzing the obtained results, we have the 

American Academy of Orofacial Pain questionnaire and the Helkimo index, both 

have low sensibility for detecting TMD on children and adolescents. Nevertheless, 

they present high specificity. As the sensibility is low, the positive predictive value 

is low, but as the specificity is high, the negative predictive value is better. Thus, 

we can say that the instruments evaluate better the absence of TMD. Regarding 

the correlation, both the questionnaires present low correlation with the clinical 

examination. We can conclude that the several instruments used for evaluation of 
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TMD in the literature and examined here, presented low sensibility and high 

specificity when applied to children and adolescents due to hard understanding, by 

age group studied, the language used on the self – explanatory questions. 

 

INTRODUÇÃO 

 Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que se aplica a alterações 

funcionais relativas à articulação temporomandibular (ATM) e estruturas 

mastigatórias associadas1, como ruídos articulares, limitações na amplitude de 

movimento ou desvios durante a função mandibular, que são considerados sinais 

de DTM, e dor pré-auricular, dor na DTM ou nos músculos mastigatórios, 

caracterizados como sintomas2-4. 

 Considerando-se que a etiologia da DTM é multifatorial2,4,5, e que tal 

disfunção é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas3, estes devem ser 

organizados de maneira clara, padronizada e operacional para a avaliação e 

classificação correta da DTM, tanto funcional como diagnóstica6. Estes fatores 

estão relacionados à combinação de desequilíbrios entre os fatores 

neuromusculares, psicológicos e anatômicos7. A disfunção da musculatura 

mastigatória e as alterações posturais podem ser citadas como fatores etiológicos 

e são amplamente discutidos na literatura7,8. 

 Pode-se verificar a existência de diferentes instrumentos para a avaliação 

de DTM organizados sob diversas formas: questionários2,9, índices anamnésicos e 

clínicos10-12 e critérios de diagnósticos10,13,14.  Cada uma dessas ferramentas 

apresenta vantagens, desvantagens e limitações, bem como aplicabilidades 

distintas. Assim, tanto o clínico quanto o pesquisador precisam estar cientes dos 

dados que serão obtidos com a aplicação de cada instrumento, para empregá-lo 

adequadamente2.  

Vários instrumentos de avaliação têm sido utilizados para investigar os 

aspectos físicos ou psicológicos das DTMs. Muitos conceitos foram propostos 

para formular teorias, como os de Costen15 (1934); Travell; Rinzler16 (1952) e 

Laskin17 (1969), embasadas na busca de uma determinada região do aparelho 

estomatognático, responsável por múltiplos sinais e sintomas. As divergências 
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encontradas nos resultados se devem, em parte, a diferenças nas seleções de 

amostras, metodologia e análise dos resultados e, em parte, por causa de 

diferenças individuais relacionadas não somente as dimensões sensoriais (limiar 

de tolerância), como também cognitivas, emocionais, comportamentais e 

ambientais. 

Os índices encontrados na literatura são classificados como 

anamnésicos11,12 ou clínicos11,13,14. Em geral, caracterizam-se pelo agrupamento 

operacional de conjuntos de sinais e ou sintomas sob a forma de itens e subitens, 

para os quais são pré determinadas pontuações ou scores que, ao final são 

somados e permitem a classificar os voluntários em subcategorias funcionais ou 

de severidade2.  

Os questionários são amplamente utilizados na literatura para avaliação dos 

sintomas de DTM12,18-23 e podem ser utilizados de diferentes formas: em entrevista 

pessoal, com auxilio de um entrevistador ou não  para estudos epidemiológicos ou 

populacionais, nos quais o objetivo é traçar perfis populacionais dos sintomas de 

DTM. Assim a avaliação obtida pode ser útil para pesquisas e avaliações iniciais 

na clinica. Apesar de úteis, os questionários devem ser interpretados com cautela, 

uma vez que a presença de sinais e sintomas de DTM não necessariamente é 

indicativa da presença de DTM, devido a baixa especificidade dessas ferramentas 

quando não utilizadas corretamente18. 

O questionário e índice anamnésico de Fonseca et al.12 foi elaborado nos 

moldes do Índice de Helkimo e é um dos poucos instrumentos disponíveis em 

língua portuguesa para caracterizar a severidade dos sintomas de DTM. Foi 

previamente testado em pacientes com DTM e demonstrou uma correlação de 

95% com o índice clinico de Helkimo11. É composto por dez questões auto-

explicativas com três possíveis respostas (sim, não, às vezes) para os quais são 

preestabelecidas três pontuações, com a somatória obtêm-se um índice 

anamnésico que permite classificar os voluntários em categorias de severidade de 

sintomas. Alguns estudos brasileiros24-26 têm utilizado o Questionário e Índice 

Anamnésico de Fonseca para classificação dos pacientes quanto aos sintomas de 

DTM.  
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Outro questionário utilizado para triagem inicial de potenciais pacientes com 

dores orofaciais, inclusive DTM é o questionário da Academia Americana de Dor 

Orofacial10 (American Academy of Oraofacial Pain). Esse questionário apresenta 

dez questões específicas relacionadas à DTM. Entretanto o próprio autor 

recomenda que a triagem por questionário deva ser associada à coleta de dados 

pela historia clinica e exame clínico2. 

 O estudo da disfunção temporomandibular em crianças e adolescentes é 

importante para determinar precocemente os problemas que predispõem às 

anormalidades de crescimento craniofacial, dor ou disfunção muscular na fase 

adulta. Avaliar estes pacientes requer atenta análise multidisciplinar. Perceber na 

anamnese a possibilidade de DTM direciona o restante do procedimento. O uso 

correto da abordagem clínica do paciente com dor facial permite o 

encaminhamento terapêutico adequado. Tendo observado que médicos e 

dentistas têm dificuldade em encaminhar corretamente os casos de dor orofacial, 

o uso de anamnese dirigida pode facilitar este trabalho, orientando a pesquisa e 

apressando o diagnóstico e a terapêutica18. 

Diversas pesquisas indicam a necessidade de haver uma padronização da 

classificação dos sinais e sintomas de DTMs, sendo a aplicação de índices um 

excelente dispositivo onde permite que a severidade da desordem seja 

categorizada de forma individual, para examinar a incidência do problema numa 

população específica, mensurar a efetividade das terapias e estudar fatores 

etiológicos2,6,7,10,12,18.  

 Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar o grau de sensibilidade e 

especificidade do questionário de triagem para dor orofacial e disfunção 

temporomandibular recomendado pela Academia Americana de Dor Orofacial 

(AADO) e Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca em indivíduos entre 6 e 

18 anos e correlacionar esses achados com o exame clínico específico para 

diagnóstico RDC/TMD – Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders   
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MATERIAIS E MÉTODO 

 Realizou-se um estudo de corte transversal para avaliar o grau de 

sensibilidade dos questionários de triagem para dor orofacial e disfunção 

temporomandibular recomendado pela Academia Americana de dor Orofacial 

(AADO) e Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca e associar esses 

achados com o exame clinico especifico para diagnóstico RDC/TMD – Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders - em indivíduos entre 6 e 18 

anos matriculados regularmente na entidade beneficente Instituto Rogacionista em 

São Paulo, SP. Para seleção dos participantes utilizou-se como critério de 

inclusão a idade dos participantes, presença de 2º molar decíduo e 1º molar 

permanente, em crianças de 6 a 10 anos e presença de 1º molar permanente nos 

participantes entre 11 e 18 anos. Foram excluídos do estudo indivíduos que se 

encontravam em tratamento médico, tratamento psicológico, deformidades 

dentofaciais e tratamento odontológico. A pesquisa foi realizada seguindo as 

normas que regulamentam pesquisas em seres humanos contidas nas resoluções 

nº196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, com protocolo 

nº233931/2009,  os responsáveis pelas crianças e adolescentes assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Todos os participantes responderam 

ao questionário proposto pela Academia Americana de Dor Orofacial composto 

por 10 questões auto-explicativas direcionadas, com respostas sim/não de sinais e 

sintomas mais freqüentes de dor orofacial e DTM e ao questionário do Índice 

Anamnésico de Fonseca, composto por 10 questões auto-explicativas 

direcionadas, com respostas sim/não e as vezes que é baseado nos diferentes 

sintomas de disfunção do sistema mastigatório (sintomas subjetivos). 

 Os participantes foram submetidos ao exame clínico (Eixo 1) do sistema 

RDC (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders)2 constituído 

por inspeção extra e intra-oral dos dentes e oclusão, palpação dos músculos  

trapézio, esternocleidomastóideo, temporal, masseter, digástrico e pterigóideos 

mediais, palpação das ATMs e análise da movimentação mandibular, com 

utilização de paquímetro digital (Mytutoio®) para medidas de máxima abertura e 

lateralidades orais,  verificação de ruídos articulares (estalido da ATM ao abrir e/ou 
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fechar a boca através da palpação digital bilateral), presença de desgaste dental 

(oclusal e/ou incisal) indicativo de uma possível parafunção como ranger os 

dentes, relato direcionado para um quadro de stress do indivíduo, histórico recente 

de macrotrauma da região orofacial e também a investigação sobre cefaléias 

freqüentes, dores na face, cansaço e dificuldade durante a mastigação, bruxismo, 

aspecto psicológico da criança, hábitos de sucção de dedo ou chupeta e 

onicofagia. 

 Os dados foram organizados em tabelas e gráficos e tratados 

estatisticamente. Inicialmente, foram calculadas freqüência e porcentagens para o 

questionário AADO, o resultado do questionário e índice anamnésico de Fonseca 

e para o exame clínico, referentes a presença ou ausência de DTM. Para obter a 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, foram construídas 

tabelas de contingência, considerando o exame clinico como padrão ouro. Com 

essas mesmas tabelas, foram obtidos o coeficiente de concordância Kappa. Todas 

as análises foram feitas utilizando o programa SAS for Windows, v.9.2.  

 

RESULTADOS 

 Dentre as 110 crianças avaliadas, 51 (46,3%) eram do sexo feminino e 59 

(53,6%) do sexo masculino. A média de idade foi de 8,18.  A Tabela 1 apresenta 

as freqüências e porcentagens de pacientes com e sem DTM para o questionário 

da Academia Americana de Dor Orofacial (AADO), o questionário e índice 

anamnésico de Fonseca e o exame clinico para diagnóstico de DTM 
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Tabela 1. Freqüências e porcentagens para presença ou ausência de DTM 

segundo os instrumentos aplicados.  

  

 Considerando o exame clinico como padrão ouro, foram feitas as tabelas de 

contingência, cruzando as informações da presença e ausência de DTM com o 

questionário AADO e o questionário e índice anamnésico de Fonseca. Os 

resultados constam da tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Frequência Porcentagem 

Questionário AADO   

Com DTM 60 54,55% 

Sem DTM 50 45,45% 

   

   

Questionário e Indice de 

Fonseca 

  

Com DTM 64 58,18% 

Sem DTM 46 41,82% 

   

   

RDC   

Com DTM 22 20,00% 

Sem DTM 88 80,00% 
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Tabela 2. Tabela de contingência para p exame clinico, questionário AADO e  

Questionário e Indice Anamnésico de Fonseca.  

 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos de acordo com os questionários 

em relação a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo e coeficiente Kappa. 

 

Tabela 3. Tabela de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

(VPP) e valor preditivo negativo (VPN) e coeficiente kappa. 

 

  

 Analisando os resultados obtidos, tem-se que o questionário AADO e 

questionário e índice anamnésico de Fonseca possuem baixa sensibilidade para 

Variáveis Exame clínico  

   

Questionário AADO Com DTM Sem DTM Total 

Com DTM 17 43 60 

Sem DTM 5 45 50 

Total 22 88 110 

    

Questionário e 

Indice de Fonseca 

Com DTM Sem DTM  

Com DTM 17 47 64 

Sem DTM 5 41 46 

Total 22 88 110 

    

Variáveis Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

 

Quest. AADO 

 

28,33% 

 

90,00% 

 

10,00% 

 

71,67% 

Questionário e Indice de Fonseca 26,56% 89,13% 10,87% 73,44% 
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detectar DTM em crianças e adolescentes. Apesar disso, apresentam alta 

especificidade. Como a sensibilidade é baixa, o valor preditivo positivo é baixo, 

mas, como a especificidade é alta, o valor preditivo negativo já é melhor. Desse 

modo, pode-se dizer que os instrumentos avaliam melhor a ausência de DTM 

quando a população se refere a crianças e adolescentes. 

 Com relação à concordância, tanto o questionário AADO como o 

questionário e índice anamnésico de Fonseca apresentam baixa concordância 

com o exame clínico, que já foi verificado, dado a baixa sensibilidade encontrada 

nos instrumentos. 

 

DISCUSSÃO 

 Os fatores etiológicos das DTMs em crianças são semelhantes aos que 

ocorrem em adultos. A classificação mais aceita é que existem fatores iniciadores, 

predisponentes e perpetuantes. Os iniciadores causam a instalação da DTM, os 

predisponentes aumentam o risco e podem ser divididos em sistêmicos, 

psicológicos e estruturais e os perpetuantes interferem na sua progressão ou 

cura27. A etiologia das DTMs em populações de baixa idade, sempre considerada 

multifatorial, abrange hábitos parafuncionais, traumas, fatores oclusais, sistêmicos 

e psicológicos28. 

 Na literatura especializada, encontram-se vários instrumentos para 

avaliação das DTMs, sob a forma de índices, questionários, protocolos, escalas de 

avaliação e critérios de diagnósticos. Os índices são ferramentas que organizam a 

avaliação de sinais e sintomas, pela obtenção de pontuações. Os questionários 

são mais aplicados para traçar perfis populacionais em estudos epidemiológicos e 

adequados para a avaliação dos eventuais impactos da DTM nas atividades 

diárias. A utilização de uma ou outra ferramenta depende da sua aplicabilidade e 

dos objetivos do profissional que irá realizar o diagnóstico ou pesquisa29.  

 O questionário e índice anamnésico de Fonseca et al. tem sido utilizado em 

alguns estudos brasileiros para a classificação dos pacientes quanto aos sintomas 

de DTM24-26. A simplicidade desse índice favorece seu uso em estudos 

epidemiológicos populacionais. No entanto, ainda não foi completamente validado 
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e também não oferece classificação diagnóstica de DTM. Outra limitação é o seu 

sistema de pontuação uma vez que se três respostas afirmativas forem atribuídas 

às questões sobre relato de dor de cabeça, dor cervical e percepção de tensão 

emocional o voluntário será classificado como portador de DTM leve. No entanto, 

esses mesmos sintomas podem ocorrer de maneira isolada, sem que exista 

qualquer relação com a DTM. No presente estudo, o questionário e índice 

anamnésico de Fonseca apresentou baixa sensibilidade (26,56%), isto é, tem 

baixa capacidade de reconhecer os verdadeiros diagnósticos positivos quando 

comparado aos resultados encontrados no exame clínico para detectar DTM em 

crianças e adolescentes e alta especificidade (89,13%) que é o poder de distinguir 

os verdadeiros negativos quando comparado ao exame clínico especifico para o 

diagnóstico da disfunção30.  

 Manfredi et al.18 aplicaram o questionário da dor orofacial recomendado 

pela Academia Americana de Dor Orofacial em 46 pacientes adultos com DTM e 

verificaram uma sensibilidade de 85,37% e especificidade de 80% para pacientes 

com DTM miogênica. No entanto, para disfunções articulares foram verificados 

baixos níveis de sensibilidade e especificidade. Os autores concluem que o 

questionário é útil para uma pré-triagem dos pacientes e, como já foi mencionado, 

não permite obtenção de diagnóstico. No presente estudo, verificou-se uma baixa 

sensibilidade (28,33%) para detectar DTM em crianças e adolescentes e uma alta 

especificidade (90,0%). A discordância entre os resultados do presente estudo e 

da pesquisa realizada por Manfredi et al18. podem ocorrer devido à dificuldade de 

compreensão, por parte das crianças e adolescentes, da linguagem especifica das 

questões realizadas. 

 O RDC/TMD é um dos poucos instrumentos que define critérios 

operacionais para o diagnóstico de DTM, apresentando a maior parte de suas 

propriedades psicométricas e acúracia verificadas, caracterizando-se como uma 

das ferramentas mais apropriadas para a avaliação da DTM29. No entanto, neste 

estudo optou-se por não empregar as perguntas deste instrumento por ser  

elaborado especialmente para adultos e que aborda assuntos onde crianças 

seriam incapazes de responder devido a pouca idade. 
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 Kosminnsky et al. 31, aplicaram o questionário para diagnóstico de DTM em 

20 pacientes com idade entre 15 e 68 anos e concluindo que o processo de 

adaptação cultural resultou em um instrumento com linguagem de fácil 

entendimento, apresentando equivalência idiomática e cultural aplicável para a 

população brasileira na faixa etária, pelos autores estudada. No presente estudo 

foi possível verificar que crianças e adolescentes encontraram dificuldade de 

compreensão da linguagem aplicada nas questões auto-explicativas dos 

instrumentos utilizados. 

 

CONCLUSÃO 

 Os instrumentos utilizados para avaliação de DTM neste estudo 

apresentaram baixa sensibilidade e alta especificidade quando aplicados em 

crianças e adolescentes provavelmente devido à difícil compreensão por parte da 

faixa etária estudada e da linguagem empregada nas questões auto-explicativas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

01. American Society of Temporomandibular Joint Surgeons (ASTJS). 

Guidelines for diagnostic and manegement of desordens involving the 

temporomandibular joint and related musculoskeletal 

atructures.Cranio.2003;21(1): 68-76. 

02. Chaves TC, Oliveira AS, Grossi DB. Principais instrumentos para 

avaliação da disfunção temporomandibular, parte I: índices e 

questionários; uma contribuição para a parte clínica e de 

pesquisa.Fisio E Pesq.2008;15(1):92-100. 

03. Dworkin SF, Huggins KH, Leresche L, von Korff  M, Howard J, Truelove 

E, et al. Epidemiology of signs and symptoms in temporomandibular 

disordens: clinical signs in case and controls.J Am Dent 

Assoc.1990;120(3):273-81. 

04. Bertoli FMP, Antoniuk SA, Bruck I, Xavier GRP, Rodrigues DBC, Losso 

EM. Evaluation of the sings and symptoms of temporomandibular 



16 

 

disorders in children with headaches.Arq. Neuro-

Psiquiatr.2007;65(2):127-132. 

05. Lucena LBS, Kosmisky M, Costa LJ, Góes PSA. Validation of the 

portuguese version of the RDC/TMD axis II questionnaire. Braz Oral 

Res.2006;20(4):312-17. 

06. Thilander B, Rubio G, Pena L, Mayorga C. Prevalence of 

temporomandibular disordens and its association with malocclusion in 

children and adolescents: na epidemiologic study related to specified 

stage of dental development. Angle Orthod.2002;72(2):146-54. 

07. Chaves TC, Oliveira AS, Grossi DB. Principais instrumentos para 

avaliação da disfunção temporomandibular, parte II: critérios 

diagnósticos; uma contribuição para a parte clínica e de pesquisa.Fisio 

E Pesq.2008;15(1):101-106. 

08. Rodrigues D, Semeghini TA, Monteiro-Pedro V, Bérzin F. Alterações 

posturais e desordem craniomandibular. [resumo] Rev Fisioter Univ 

São Paulo.2000;6(supl):41. 

09. Issa JPM, Silva AMBR, Beebe NT, Silva MAMR. Posturologia 

associada à disfunção da ATM. Rev DOR.2005;6(1):454-459. 

10. Okeson JP. Dor orofacial: guia de avaliação, diagnóstico e tratamento. 

São Paulo. Quintessence;1998. 

11. Helkimo M. Studies on funcition and dysfunction of the masticatory 

system, II: índex for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal 

state. Sven Tandlak Tidskr.1974;67(2):101-21. 

12. Fonseca DM, Bonfate G, Valle AL, Freitas SFT. Diagnóstico pela 

anamnese da disfunção craniomandibular. Rev Gaucha 

Odontol.1994;42:23-8. 

13. Fricton JR, Schiffman EL, The craniomandibular índex: validity. J 

Prosthet Dent. 1987;58(2):222-228. 

14. Pehling J, Schiffman EL, Look J, Shaefer J, Lenton P, Fricton J. 

Interexaminer reability and clinical validity of the temporomandibular 



17 

 

index: a new outcome measure for temporomandibular disorders. 

Orofac Pain.2002;16(4):296-304. 

15. Costen JB. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon 

disturbed function of the temporomandibular joint.Annals of Otology, 

Hinology and Laryngology.1934:1-15. 

16. TravellJ, Rinzler SH. The myofascial genesis of pain. Postgrad 

Med.1952;11(5):425-34. 

17. Laskin DM. Etiology of the pain-dysfunction symdrome.J Am Dent 

Assoc.1969;79(1):31-44. 

18. Manfredi APS, Silva AA, Vendite LL. Avaliação da sensibilidade do 

questionário de triagem para dor orofacial e desordens  

temporomandibulares recomendado pela Academia Americana de Dor 

Orofacial. Rev  Bras Otorrino.2001;67(6):763-768. 

19. Kopp S. Reproducibility os response to a questionnaire on symptoms of 

masticatory dysfunction. Community Dent Oral 

Epidemol.1976;4(5):205-9. 

20. Locker D, Slade G. Association os symptoms and sings of TM 

disorders in an adult population. Community Dent Oral 

Epidemol.1989;17(3):150-3. 

21. Stegenga B, de Bont LG, de Leeuw R, Boering G. Assessment of 

mandibular function impairment associated with temporomandibular 

joint osteoarthrosis and intemal derangement. J Orafc 

Pain.1993;7(2):183-95. 

22. Gerstener GE, Clark GT, Goulet JP. Validity of a brief questionnaire in 

screening asymptomatic subjects from subjects with tension-type 

headaches or temporomandibular disorders. Community Dent Oral 

Epidemol.1994;22(4):235-42. 

23. Zulgarnain BJ, Khan N, Khattab S. Self-reported symptoms of 

temporomandibular dysfunction in a female university student 

population in Saudi Arabia. J Oral Rehabil.1998;25(12):946-53. 



18 

 

24. Pedroni CR, De Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of sings 

and symptoms of temporomandibular disorders in university students.J 

Oral Rehabil.2003;30(3):283-9. 

25. Conti P, Ferreira PM, Pegoraro LF, Conti JV, Salvador MC. A cross-

sectional study of prevalence and etiology of sings and symptoms of 

temporomandibular disorders in high school and university students. J 

Orofac Pain.1996;10(3):254-62. 

26. Oliveira AS, Dias EM, Contato RG, Berzin F. Prevalence study of sings 

and symptoms of temporomandibular disorder in Brazilian college 

students.Pesq Odontol Bras.2006:20(1):3-7. 

27. Mazetto MO, Nascimento G, Gomes NMS. Estudo da prevalência das 

alterações das funções estomatognáticas em pacientes com disfunção 

temporomandibular. J. Bras.Fonoaudiol.2002;11(3):140-47. 

28. Moreno BGD; Maluf SA; Marques AP; Crivello-Júnior O. Avaliação 

clínica e da qualidade de vida de indivíduos com disfunção 

temporomandibular.  Rev Bras Fisioter.2009;3(13):210-4.  

29. Chaves TC, Oliveira AS, Grossi DB. Principais Instrumentos para 

Avaliação da disfunção Temporomandibular, parte II: critérios 

diagnósticos; uma contribuição para a pratica clinica e de 

pesquisa.Fisio e Pesq.2008;15(1):101-6. 

30. Last JM. A Dictionary of Epidemiology.New York, Oxford University 

Press, 2ªed;1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORENO,+BGD
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MALUF,+SA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARQUES,+AP
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CRIVELLO-JUNIOR,+O


19 

 

2.2 – ARTIGO 2:  Artigo aceito para publicação no periódico Brazilian Journal of 

Oral Sciences – B1 na área 21 (ANEXO 4). 

Processo Fapesp nº [09/51327-4] 

 

Relação entre Disfunção Temporomandibular e o Índice de Massa Corporal 

em Crianças e Adolescentes Institucionalizados 

 

Tatiana O. De Santis, Manoela D. Martins, Lara J. Motta, Olga M. S. Amancio, 

Kristianne P. S. Fernandes, Sandra K. Bussadori. 

 

RESUMO 

A desordem temporomandibular (DTM) é um termo aplicado a alterações 

funcionais da articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas a 

mastigação.Objetivo: investigar a associação entre o IMC (índice de massa 

corporal) e DTM em crianças. Materiais e métodos: 70 crianças entre 6 e 14 anos 

matriculados no Instituto Rogacionistas  em São Paulo (Brasil) foram submetidos a 

exame clínico por um examinador calibrado para o uso do RDC/TMD - Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, peso e altura foram 

determinados para a avaliação antropométrica para o diagnóstico do estado 

nutricional, o IMC foi calculado dividindo o peso em quilogramas pela altura em 

metros ao quadrado (kg/m2). A análise descritiva (média e desvio padrão) foi 

utilizada para caracterizar a amostra.  Análise de variância (ANOVA), 

complementada pelo teste de diferença mínima significativa foi utilizado para 

comparar as medidas das médias antropométricas entre os gêneros e os grupos 

com e sem DTM.O nível de significância foi fixado em p> 0,05 . Resultados: 

encontramos uma alta prevalência de DTM, bem como uma associação 

significativa entre DTM leve e baixo peso corpóreo. Conclusão: Os resultados 

mostram uma alta prevalência de DTM e uma fraca associação entre DTM e 

crianças com baixo peso corporal. 



20 

 

PALAVRAS-CHAVE: Disturbios da articulação temporomandibular; sistema 

estomatognático; índice de massa corporal ; estruturas orofaciais dos músculos 

mastigatórios. 

 

ABSTRACT  

Temporomandibular disorders (TMD) is a term applied to functional changes of the 

temporomandibular joint (TMJ) and associated structures mastication. Objective: 

To investigate the correlation between BMI (body mass index) and TMD in 

children. MATERIALS AND METHODS: 70 children between 6 and 14 years 

enrolled in the Institute of Charity Rogationists in São Paulo (Brazil) underwent 

clinical examination by one calibrated examiner for the use of Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders, weight and height were determined for 

anthropometric assessment for the diagnosis of nutritional status, BMI was 

calculated by dividing weight in kilograms by height in meters squared (kg/m2) 

descriptive analysis (mean and standard deviation) was used to characterize the 

sample.Analysis of variance (ANOVA), complemented by the least significant 

difference test was used to compare the mean anthropometric measurements 

between the sex and the groups with and without TMD.  The significance level was 

set at p> 0,05. Results: We found a high prevalence of TMD, as well as a 

significant association between TMD light and low body weight. CONCLUSION: 

The results show a high prevalence of TMD and a slight association between TMD 

and children with low body weight 

KEY-WORDS: Temporomandibular disorder (TMD); Stomatognathic system; Body 

mass index (BMI); Orofacial structures; masticatory muscles.  

 

INTRODUÇÃO 

   Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que se aplica as 

alterações funcionais relativas à articulação temporomandibular (ATM) e 

estruturas mastigatórias associadas1. Os sinais descritos para DTM são 

principalmente os ruídos articulares, limitações na amplitude de movimento ou 
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desvios durante a função mandibular, enquanto que os principais sintomas são dor 

pré-auricular, na ATM ou nos músculos mastigatórios2-4. 

A etiologia da DTM tem sido considerada multifatorial, pois envolve vários 

fatores, tais como desarmonia oclusal, hábitos parafuncionais orais, desequilíbrios 

posturais, variações hormonais, além de alterações psicossociais e de 

comportamento5.  

A mastigação pode ser caracterizada como a ação de morder, triturar e 

pasteurizar o alimento. É considerada a função mais importante do sistema 

estomatognático, pois corresponde à fase inicial do processo digestivo e tem como 

objetivo a degradação mecânica dos alimentos, reduzindo-os a um tamanho 

adequado para serem deglutidos. A força, os movimentos, o tempo e o tipo de 

mastigação são aspectos influenciáveis por variáveis como a morfologia, o estado 

de saúde das estruturas orofaciais, a capacidade funcional muscular e a articular, 

além das características dos alimentos. Alguns estudos sobre a relação entre a 

prevalência/gravidade  de DTM em crianças de acordo com o tipo de alimentos 

ingeridos mostraram um significante impacto na qualidade de vida dos portadores 

de DTM quando comparados à população sem queixa de dor. Os relatos de 

problemas funcionais, como dificuldade para mastigar determinados alimentos, 

foram quatro vezes maiores para os pacientes que apresentavam DTM6-11. 

Entretanto, nenhum estudo foi observado na literatura correlacionando a DTM com 

o estado nutricional de crianças.  

 O monitoramento do estado nutricional é importante para todas as faixas de 

idade, consistindo no eixo central das ações de saúde voltadas para a fase da 

infância e da adolescência. Sua importância nestes períodos de vida advém do 

acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento, atentando 

precocemente para possíveis agravos à saúde e riscos de morbidade, 

especialmente com a crescente prevalência de sobrepeso/obesidade no Brasil e 

no mundo12-15. 

     Para avaliar o estado nutricional de crianças brasileiras, adotava-se os 

indicadores peso/estatura e estatura/idade, seguindo recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS)16. Ao longo das últimas décadas, diferentes 
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critérios para essa avaliação foram surgindo, e propunham como indicador o 

índice de massa corporal (IMC), obtido a partir de estudos nacionais, por meio de 

metodologias e populações distintas17-21. O IMC é usado como um instrumento 

para identificar possíveis problemas de peso em crianças e adolescentes. O 

Centers for Disease Control (CDC) e Prevention e American Academy of 

Pediatrics (AAP) recomendam o uso do IMC para o sobrepeso em crianças 

começando aos 2 anos de idade. Porém, o IMC não é uma ferramenta de 

diagnóstico. Por exemplo, o IMC pode indicar se a criança está com sobrepeso, 

porém para determinar se o excesso de gordura corporal é problema, o médico 

precisará de mais exames, que podem incluir medição de dobras cutâneas, 

avaliação da dieta, nível de atividade física, histórico familiar, entre outros22. 

 Em crianças, além da variação do peso, o IMC modifica-se também com a 

estatura e a idade, não sendo a sua aplicação direta um uso satisfatório. O cálculo 

do IMC percentual (%IMC), que independe da altura e da idade da criança e se 

apóia em tabelas de percentis de peso e de estatura é mais adequado. Outra 

abordagem simples é o uso dos gráficos que correlacionam peso e altura por 

idade e que proporcionam uma visão clara e imediata da magnitude da 

desproporção entre peso e altura. Se a estatura de determinada criança encontra-

se entre o percentil 50 e o percentil 75, o peso ideal deve estar localizado entre os 

mesmos percentis. Pode-se, pela curva, estimar a quantidade de peso que deve 

ser perdida (quando o grau de excesso de peso é muito grande), ou mesmo 

estimar em quanto tempo a manutenção do peso atual o tornará adequado para a 

altura (quando o excesso de peso é pequeno). Na verdade o IMC percentual 

apenas expressa numericamente quão desviado está o peso da criança na curva 

de peso versus altura para idade23.  

Tendo em vista a íntima relação entre hábitos alimentares com o 

desenvolvimento de DTM e com o IMC objetivou-se estudar a associação entre 

IMC e DTM em crianças e adolescentes.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 Realizou-se um estudo de corte transversal para a avaliação da relação 

entre o índice de massa corporal com a presença ou ausência de disfunção 

temporomandibular em 70 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade, 

matriculadas na entidade beneficente Instituto Rogacionista em São Paulo, SP.  

Para seleção dos participantes no estudo, utilizou-se como critério de inclusão a 

idade, presença de 2º molar decíduo e 1º molar permanente, em crianças de 6 a 

10 anos e a presença de 1º molar permanente na faixa etária entre 11 e 14 anos. 

Foram excluídos do estudo indivíduos que se encontravam em tratamento médico, 

tratamento psicológico, deformidades dentofaciais ou em tratamento odontológico. 

Todos os indivíduos apresentavam o mesmo padrão alimentar composto por 4 

refeições diárias confeccionadas sob supervisão de nutricionista da instituição. A 

pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa em seres 

humanos contidas nas Resoluções nº 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de 

Saúde, os responsáveis pelas crianças e adolescentes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 Os participantes foram submetidos ao exame clínico (Eixo 1) feito por um 

único examinador calibrado pelo sistema RDC (Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders)2 constituído por inspeção extra e intra-oral dos 

dentes e oclusão, palpação dos músculos  trapézio, esternocleidomastóideo, 

temporal, masseter, digástrico e pterigóideos mediais, palpação das ATMs e 

análise da movimentação mandibular, com utilização de paquímetro digital 

(Mytutoio®) para medidas de máxima abertura e lateralidades orais,  verificação 

de ruídos articulares, e também a investigação sobre cefaléias freqüentes, dores 

na face, cansaço e dificuldade durante a mastigação, bruxismo, aspecto 

psicológico da criança, hábitos de sucção de dedo ou chupeta e onicofagia. 

 Para a avaliação antropométrica, fez-se a aferição de peso e altura dos 

indivíduos participantes. A pesagem foi realizada com os indivíduos descalços, 

vestindo shorts e camiseta, em uma balança digital (Filizola), com capacidade de 

0-150 Kg e precisão de 100g. Para a estatura, os indivíduos foram colocados 

descalços, em posição ereta, encostados numa superfície plana vertical, braços 
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pendentes com as mãos espalmadas sobre as coxas, os calcanhares unidos e os 

pés afastados, joelhos em contato, cabeça ajustada ao plano de Frankfurt. A 

medida foi feita utilizando um estadiômetro tipo trena, fixado à parede com 

capacidade de 2 metros e precisão de 0,1 cm. 

 Para o diagnóstico do estado nutricional, foi calculado o índice de massa 

corporal (IMC) pela divisão do peso, em quilos, pelo quadrado da altura, em 

metros (kg/m2). As crianças foram classificadas com sobrepeso e obesidade 

considerando os valores de IMC, segundo sexo e idade por meio da distribuição 

percentilar proposta por Must et al.13 para Índice de Massa Corporal (IMC), que foi 

elaborada para classificação de crianças a partir de 6 anos e adultos segundo 

sexo, idade e raça. Depois que o IMC foi calculado para crianças e adolescentes 

ele foi plotado no diagrama de IMC para idade de meninos ou meninas para obter 

uma classificação percentil.   

 Os dados foram organizados em tabelas e gráficos e submetidos a testes 

estatísticos.  Para o tratamento dos dados foi utilizada a estatística descritiva 

(média e desvio-padrão) para caracterização da amostra. Para comparar os 

valores médios das medidas antropométricas entre os sexos e os grupos com 

DTM e sem DTM, foi utilizada Análise de Variância (teste do quiquadrado) 

complementado pelo teste LSD, considerando um nível de significância de 0,05. 

 

RESULTADOS 

 Dentre as 70 crianças e adolescentes avaliados, 39 (54,92%) eram do sexo 

feminino e 31(45,07%) do sexo masculino. A média de idade foi 9,67 ± 2,15. A 

análise dos dados demonstrou que dos 70 participantes, 71,4% (n= 50) 

apresentavam algum grau de disfunção temporomandibular; destes, 54% (n=27) 

eram do sexo feminino. Não houve associação significante quando aplicado o 

teste qui-quadrado (p=0,648) entre sexo e presença de DTM. Quando analisados 

os graus de DTM, foi possível observar que  58% (n=29) apresentavam grau leve; 

32% (n=16) moderada e 10%% (n=5) DTM grave. 

 A Tabela 1 descreve a média e desvio-padrão do índice de massa corporal 

(IMC) em relação à idade e a classificação da categoria de peso, segundo o 
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percentil. Das crianças avaliadas 74,3% (n=52) estavam com peso saudável, 

12,9% (n=9) com risco de sobrepeso; 7,1% (n=5) abaixo do peso e 5,7% (n=4) 

sobrepeso. 

 

Tabela 1. Média do IMC e classificação do peso, segundo a idade. 

  

N (%) 

 

IMC 

Média 

(desvio-

padrão) 

IMC por percentil 

Abaixo 

do peso 

Peso 

saudável 

Risco de 

sobrepeso 

Sobrepeso 

6 anos 5 (7,1%) 16,81 (2,08) 3 (60%) 2 (40%) 0 0 

7 anos 8  (11,4%) 16,36 (2,26) 0 6(75%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

8 anos 12 (17,1%) 17,04 (1,62) 1 (8,3%) 10 

(83,3%) 

0 1 (8,3%) 

9 anos 6 (8,6%) 17,69 (2,82) 0 6 (100%) 0 0 

10 anos 14 (20,0%) 18,73 (3,97) 0 11 

(78,6%) 

2 (14,3%) 1 (7,1%) 

11 anos 8 (11,4%) 20,17 (3,18) 1 

(12,5%) 

4 (50%) 2 (25%) 1 (12,5%) 

12 anos 8 (11,4%) 20,83 (2,45) 0 5 (62,5%) 3 (37,5 0%) 

13 anos 9 (12,9%) 16,81 (2,08) 0 8 (88,9%) 1 11,1%) 0 

       

  

 

 Na Tabela 2 pode-se observar a distribuição dos indivíduos de acordo com 

a idade e a presença ou ausência de DTM. Foi observada associação 

estatisticamente significante (p<0,05) entre a presença de DTM e a idade nos 

participantes entre 8 e 10 anos de idade.   

 

 



26 

 

Tabela 2. Número e porcentagem de participantes com e sem DTM, segundo 

a idade. 

  Sem DTM 

N (%) 

Com DTM 

N(%) 

   

TOTAL 

Idade 6 anos 

 

1 (20%) 4 (80%) 5  (100%) 

7 anos 2 (25%) 6 (74%) 8  (100%) 

8 anos 2 (16,7%)* 10 (83,3%)* 12 (100%) 

9 anos 0 6 (100%) 

 

6 (100%) 

10 anos 5 (35,7%)* 9 (64,3%)* 14(100%)  

11 anos 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 

12 anos 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

13 anos 3 (33,3%) 6 (66,7%) 9 (100%) 

 

TOTAL 

  

20 (28,6%) 

 

50 (71,4%) 

 

70 (100%) 

           

 * Associação estatisticamente significante p<0,05 

  

 A distribuição dos indivíduos de acordo com o grau de DTM e o IMC por 

percentil mostrou que dentre os 50 portadores de DTM,  4 (8%) estavam abaixo do 

peso, 40 (80%) tinham peso saudável, 5 (10%) com risco de sobrepeso e 1 (2%) 

com sobrepeso. Dentre os 20 sem DTM, 1(5%) estava abaixo do peso, 12  (60%) 

com peso saudável, 4 (20%) com risco de sobrepeso e 3 (15%) com sobrepeso. 

Quando analisados os graus de DTM em relação ao IMC por percentil observou-

se associação entre crianças e adolescentes abaixo do peso com DTM Leve 

(p<0,05), como demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição dos indivíduos de acordo com Graus de DTM e IMC 

por percentil. 

IMC por 

percentil 

Abaixo do 

peso 

Peso 

saudável 

Risco de 

sobrepeso 

Sobrepeso Total 

Grau de DTM n % n % N % n % n % 

Sem DTM 1 5,0 12 60,0 4 20,0 3 15,0 20 100,0 

Leve 21* 72,4 4 13,8 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

Moderada 0 ,0 14 87,5 1 6,3 1 6,3 16 100,0 

Severa 0 ,0 5 100,0 0 ,0 0 ,0 5 100,0 

 

 

*Associação estatisticamente significante p< 0,05 

 

 

DISCUSSÃO 

 Neste estudo foi evidenciada uma elevada prevalência de DTM em crianças 

e adolescentes institucionalizadas assim como, uma associação significante entre 

o grau leve de DTM com baixo peso corpóreo.  Estes dados corroboram a teoria 

de que a DTM possui origem multifatorial causada pela associação de fatores 

psicológicos, estruturais e posturais que desarmonizam o equilíbrio funcional entre 

três elementos fundamentais do sistema estomatognático: oclusão dentária, 

músculos mastigatórios e articulação temporomandibular1-6,14,17,21,24,25,27. 

 Os fatores etiológicos das DTMs em crianças são semelhantes aos que 

ocorrem em adultos. A classificação mais aceita é que existem fatores iniciadores, 

predisponentes e perpetuantes. Os iniciadores causam a instalação da DTM, os 

predisponentes aumentam o risco e podem ser divididos em sistêmicos, 

psicológicos e estruturais, e os perpetuantes interferem na sua progressão ou 

cura14,24. A etiologia das DTMs em populações de baixa idade, sempre 

considerada multifatorial, abrange hábitos parafuncionais, traumas, fatores 

oclusais, sistêmicos e psicológicos. 
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 A prevalência de DTM em crianças varia muito de acordo com a idade dos 

pacientes avaliados e com os critérios utilizados na realização do exame. 

Comparando vários estudos sobre a prevalência das DTMs em crianças e 

adolescentes, Pahkala e Laine (1991)24 encontraram uma prevalência de 40% de 

sinais e sintomas de DTM no grupo mais jovem (5 a 8 anos), de 46% no grupo 

com idade intermediária (9 a 12 anos) e de 31% no grupo mais velho (13 a 15 

anos). Para esses autores, os sinais e os sintomas de DTM em crianças e 

adolescentes vão de leves a moderados e podem até ser inconscientes, refletindo 

em mudanças fisiológicas e psicológicas, e não uma condição patológica24. Nesse 

estudo não houve relação entre o aumento da idade e a presença de DTM, mas 

em outras pesquisas tal relação foi observada. 

 Quanto à associação entre a idade e a presença de DTM, foi observada 

com mais intensidade nos participantes entre 8 e 10 anos de idade. Esses 

resultados corroboram com de Bertoli et al (2009) que afirmam que por ser um 

período de transição da dentição decídua para a permanente, assim como o 

crescimento facial e desenvolvimento do complexo craniofacial, as crianças 

podem apresentar distúrbios, uma vez que neste período ocorre uma série de 

mudanças fisiológicas adaptativas na ATM25.  

 A mastigação é uma das funções mais importantes do sistema 

estomatognático e é influenciada por inúmeros fatores gerais e locais. Dentre os 

gerais pode-se observar modificações alimentares de acordo com os hábitos 

culturais, o perfil sócio-econômico e psicológico da população. Dentre os fatores 

locais que interferem na mastigação devem ser analisados o equilíbrio oclusal, 

presença de dentes, saúde dental e ATM.   Além de influenciar diretamente na 

função do sistema estomatognático o perfil alimentar tem sido associado com o 

grau de nutrição dos indivíduos medido pelo IMC26-28. No presente estudo, pela 

primeira vez, verificou-se uma associação entre o entre o grau leve de DTM com 

baixo peso corpóreo de crianças e adolescentes o que pode indicar que os hábitos 

alimentares além de influenciar o IMC podem colaborar para o desenvolvimento 

de DTM.   
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 As crianças e adolescentes avaliadas neste estudo apresentaram o mesmo 

padrão alimentar, ou seja, os tipos de alimentos ofertados foram o mesmo para 

todos e, portanto, pode-se inferir que as variações no IMC por percentil podem 

estar associada à quantidade de alimento ingerido e não a qualidade dos mesmos.  

 Em adultos, Murray et al. (1996) avaliaram 121 pacientes em busca de uma 

associação entre DTM, IMC, hábitos alimentares e qualidade de vida. Esses 

autores verificaram que os indivíduos portadores de DTM apresentavam variação 

da normalidade do IMC tanto para sobrepeso como para baixo peso, assim como, 

baixa qualidade de vida, dor na região orofacial e alteração psicológica.  Os 

pacientes com DTM leve e moderada apresentaram um IMC menor dos que os 

sem DTM dados estes que corroboram nossos achados em crianças e 

adolescentes. Desta forma, concordamos com Murray et al (1996) que uma das 

explicações para esta associação é que a dificuldade na mastigação dos 

alimentos pode estar pautada na presença da DTM, que apresenta como 

característica clínica dor na mastigação. Em nosso estudo também temos que 

salientar que muitos dos indivíduos avaliados se encontram em fase de dentição 

mista o que ocasiona um estágio de transição da oclusão.  

 Tendo em vista que a DTM é multifatorial e pode ser reflexo e/ou causa de 

alterações psicológicas e alimentares acredita-se que uma avaliação e tratamento 

multidisciplinar envolvendo médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos e 

fisioterapeutas, faz-se necessária ainda na infância. Além disso, sabe-se que os 

sinais e sintomas da DTM tendem a se agravar com o avanço da idade28 e 

portanto, medidas preventivas e terapêuticas precisam ser instituídas 

precocemente. Outros estudos devem ser realizados no sentido de avaliar 

detalhadamente outros aspectos envolvidos na fisiopatologia da DTM e a 

correlação com o estado nutricional e psicológico dos indivíduos.  

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos neste estudo mostram  prevalência de DTM e uma 

associação entre a presença de DTM leve e crianças e adolescentes com baixo 

peso corpóreo. 
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2.3 – ARTIGO 3: Artigo submetido ao periódico Journal of Dentistry for Children –

B1 na área 21 (ANEXO 5) 

Processo Fapesp nº : [2009/51322-2]. 

 

“Estudo Comparativo dos Contatos Oclusais em Crianças Com Presença e 

Ausência de Disfunção Temporomandibular” 

 

Tatiana Oliveira De Santis, Lara Jansiski Motta, Analucia Ferreira Marangoni, 

Kristianne Porta Santos Fernandes, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari 

Zenildo S. Junior S; Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez, Sandra Kalil Bussadori . 

  

RESUMO 

As disfunções temporomandibulares são definidas como um conjunto de 

condições dolorosas e/ou disfuncionais, que envolvem os músculos da mastigação 

e/ou as articulações temporomandibulares. Atribui-se às alterações oclusais e ao 

desequilíbrio da função muscular o desenvolvimento deste tipo de desordem. 

Objetivo: analisar comparativamente os contatos oclusais em crianças e 

adolescentes com e sem sinais e sintomas de DTM, relacionando-os com seu 

grau de severidade. Foram avaliadas 150 indivíduos de 6 a 14 anos de idade por 

meio do Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca  e realizado exame clínico, 

baseado no sistema RDC (Eixo 1) para verificação de sinais e sintomas de DTM. 

Foram registrados os contatos oclusais no momento da intercuspidação máxima 

por meio de tiras de carbono, colocadas bilateral e simultaneamente. Os números 

de contatos oclusais foram comparados entre lados e registrados em fichas 

individuais (oclusograma). Para a análise dos resultados empregou-se os testes t-

Student e Qui-quadrado de Pearson com nível de significância de 0,05, onde se 

constatou não haver diferença estatisticamente significante entre os gêneros. 

Quando analisada a diferença de médias de contatos oclusais entre participantes 

com e sem DTM (ANOVA), foi possível observar diferença significativa, sendo a 

maior média de contatos nos participantes sem DTM, não havendo diferença entre 
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os lados direito e esquerdo. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram 

que existe diferença entre o número de contatos oclusais em oclusão cêntrica em 

crianças com e sem DTM, sendo que nas crianças com DTM, independente do 

grau, o número de contatos oclusais é menor quando comparado às sem DTM. 

Palavras-Chave: Articulação temporomandibular, Transtornos da articulação 

temporomandibular, Oclusão dentária. 

 

ABSTRACT 

Temporomandibular disorders are defined as a set of painful and / or dysfunctional, 

which involve the muscles of mastication and / or the temporomandibular joints. It 

is attributed to occlusal changes and imbalance of muscle function and the 

development of this type of disorder. Objective: To analyze comparatively the 

occlusal contacts in children and adolescents with and without signs and 

symptoms of TMD, relating them to their degree of severity. We evaluated 150 

individuals 6-14 years of age through Helkimo questionnaire and clinical exam, 

based on the RDC system (one axis) for signs and symptoms of TMD. Occlusal 

contacts were recorded at the time of maximum intercuspal through carbon strips 

placed bilaterally and simultaneously. The numbers of occlusal contacts were 

compared between sides and recorded in individual records. For the analysis of 

results was employed Student t tests and chi-square test with significance level of 

0.05, which demonstrated no statistically significant difference between 

genders. When analyzed the mean difference of occlusal contacts between 

participants with and without TMD (ANOVA), we observed significant differences, 

with the highest average number of contacts in subjects without TMD, with no 

difference between right and left sides. The results of this study demonstrate a 

significant difference between the number of occlusal contacts in centric occlusion 

in children with and without TMD, and in children with TMD, regardless of grade, 

the number of occlusal contacts is less as compared to without TMD. 

Keywords: Temporomandibular joint; Temporomandibular disorder; Dental 

occlusion 
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INTRODUÇÃO 

               Inúmeros problemas clínicos tais como má postura, maloclusão, frendor, 

alterações na articulação temporomandibular (ATM) entre outros, podem envolver 

a musculatura mastigatória e suas estruturas, sugerindo um quadro típico de 

disfunção temporomandibular (DTM)1 . Sinais e sintomas de DTMs são 

caracterizados por sensibilidade nos músculos da cabeça, pescoço e 

mastigatórios, dor em uma ou ambas ATMs, movimentos limitados da mandíbula, 

ruídos articulares, deformidades faciais e cefaléias1,2. 

  A posição de descanso da mandíbula é o resultado da coordenação entre 

os músculos posteriores cervicais e os que se encontram anteriores à coluna 

cervical2,3, sendo seu movimento ditado pelo controle neuromuscular mastigatório 

até onde ocorre o contato inicial dos dentes4. Esta relação de contato entre os 

dentes superiores e inferiores durante a atividade mandibular possui classificações 

já pertinentes na literatura, e como descrita por vários autores5-8 , é definida como 

oclusão.  

 Interferências oclusais prematuras são possíveis causas de cefaléias, 

DTMs e dores faciais9, uma vez que este tipo de alteração afeta a função 

mastigatória e propicia assimetria funcional do sistema estomatognático10,11. Estas 

interferências também podem ser consequências de uma modificação na posição 

oclusal, secundária à presença de dor articular e/ou muscular12 que podem causar 

desvios mandibulares resultando em pressões excessivas para a articulação. Em 

contrapartida, sabe-se que estes contatos prematuros provocam mais redução do 

que aumento da atividade muscular e expressam-se como decorrência de 

algumas patologias da ATM e musculatura mastigatória. 

           Na fase de crescimento, época em que estruturas ósseas e musculares 

estão se desenvolvendo, os desvios decorrentes das interferências oclusais 

podem representar uma sintomatologia ainda mais expressiva, uma vez que este 

tipo de contato prematuro pode gerar maloclusões pelo desvio funcional da 

mandíbula e alterações periodontais com resposta dolorosa13.  

             Observa-se, também, que diante de uma sintomatologia dolorosa o 

paciente pode alterar funcionalmente a mastigação habitual, de maneira que o ato 
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da mastigação seja realizado de forma mais confortável. Esta alteração funcional 

entre arcos pode acarretar em influências neuromusculares negativas10, com 

severas desordens craniocervicais que podem levar o paciente ao 

desenvolvimento de DTMs e influenciar diretamente a sua qualidade de vida14 e 

agravamento da patologia15.  

            Frente aos inúmeros fatores que podem influenciar patologicamente a 

ATM, o objetivo deste estudo foi analisar comparativamente os contatos oclusais 

em crianças e adolescentes com e sem sinais e sintomas de DTM, relacionando-

os com seu grau de severidade.  

 

METODOLOGIA 

 Este estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam pesquisa 

em seres humanos contidas nas Resoluções nº 196/96 e 251/97 do Conselho 

Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho, os responsáveis pelas crianças e adolescentes foram devidamente 

informados sobre a pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

Realizou-se um estudo de corte transversal para a avaliação dos contatos 

oclusais em crianças e adolescentes com presença e ausência de DTM. Foram 

examinadas 150 crianças na faixa etária de 6 a 14 anos, matriculadas no Instituto 

Rogacionista. Para a seleção das crianças participantes no estudo utilizou-se 

como critérios de inclusão a presença do 2º molar decíduo e 1º molar permanente 

para crianças de 6 a 10 anos e a presença do 1º molar permanente para a faixa 

etária de 11 a 14 anos. As crianças de ambos os grupos eram portadoras de 

Classe I dentária sem maloclusão presente (de acordo com a classificação Oclusal 

de Angle)8  caracterizada pelo bom posicionamento entre as bases ósseas apicais 

da maxila e cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior ocluindo no sulco 

mésio-vestibular do primeiro molar inferior. 

 Foram excluídos do estudo crianças e adolescentes em tratamento 

ortodôntico e/ou portadoras de disfunções neurológicas e displasias 

cleidocranianas. De acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 
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foram selecionadas 44 crianças, nas quais foram utilizadas a metodologia 

proposta.   

Os participantes foram submetidos a exame clínico (Eixo 1) do sistema 

RDC (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders)2 constituído 

por inspeção extra e intra-oral dos dentes e oclusão, palpação dos músculos  

trapézio, esternocleidomastóideo, temporal, masséter, digástrico e pterigóideos 

mediais, palpação das ATMs e análise da movimentação mandibular e utilização 

de paquímetro digital (Mytutoio®) para medidas de máxima abertura e 

lateralidades orais.  Foram verificadas também a presença ou ausência de ruídos 

articulares e investigação sobre cefaléias freqüentes, dores na face, cansaço e 

dificuldade durante a mastigação, bruxismo, hábitos de sucção de dedo ou 

chupeta e onicofagia e avaliado também o aspecto psicológico da criança. A partir 

dos achados clínicos, as crianças foram classificadas em Grupo com DTM e 

Grupo sem DTM. 

 Para o registro dos pontos de contato foi utilizado carbono AccuFilm II em 

ambos os lados simultaneamente. O paciente foi posicionado na cadeira 

odontológica em 90 graus, de tal modo que o plano de Camper ficou paralelo ao 

solo e foi instruído a fechar a boca até obter a máxima intercuspidação. Os 

pacientes foram previamente treinados para a realização deste procedimento (as 

crianças e adolescentes realizaram aproximadamente dez vezes mordidas em 

máxima intercuspidação)17.  

 Os dentes foram secos com gaze esterilizada e seringa de ar/água para 

permitir que a tinta do papel carbono marcasse os pontos de contato de forma 

nítida e sem borrões. A marcação foi realizada pelo mesmo operador, em um 

único fechamento evitando sobreposição de marcas. Foi utilizada pinça tipo 

Muller, marca Duflex (Juiz de Fora, Brasil), para maior apreensão das tiras de 

carbono. Antes e após obtenção do registro, a oclusão foi registrada com câmera 

digital Sony, 12X de aumento e auxílio de espelho bucal para fotografias. 

 Os contatos presentes foram transferidos manualmente para um 

oclusograma (ANEXO 6) para análise dos contatos presentes e posteriormente 
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correlação com a presença ou não de DTM. Cada oclusograma foi numerado 

individualmente. 

 Os dados foram organizados em tabelas e gráficos e submetidos a testes 

estatísticos.  Para o tratamento dos dados foi utilizada a estatística descritiva 

(média e desvio-padrão) para caracterização da amostra. Empregou-se o teste t-

Student para repetidas mensurações da análise dos contatos e o teste de 

correlação Qui-quadrado de Pearson para medir a associação entre os pontos de 

contato e a presença e classificação de DTM. 

RESULTADOS 

 Dos 150 pacientes avaliados, 44 preencheram os critérios de inclusão 

estabelecidos. A média de idade dos participantes foi de 9 ± 2,06. 47,7% (n=21) 

eram do gênero feminino e 52,3% (n=23) do gênero masculino. Em relação à 

presença e grau de DTM, 38,6% (n=17) não demonstraram quaisquer sinais e/ou 

sintomas desta disfunção e 61,4% (n=27) apresentaram algum grau de DTM. 

Dentre os participantes com DTM, 43,2% (n=19) apresentaram DTM leve; 11,4% 

(n=5), DTM moderada e 6,8% (n=3) DTM severa. 

  Ao analisar a presença e grau de DTM em relação ao gênero não foi 

possível observar associação no grupo estudado (teste qui-quadrado = 0,477, 

p=0,353), conforme evidenciado nas tabelas 1 e 2. 

 

 

Tabela 1. Presença de DTM segundo o gênero.  

 

    F M  Total 

 Sem DTM n 7 10 17 

%  15,9% 22,75% 38,6% 

Com DTM n 14 13 27 

%  31,8% 29,55% 61,4% 

Total n 21 23 44 

%  47,7% 52,3% 100,0% 
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Tabela 2. Grau de DTM, segundo o gênero. 

 

 Quando avaliado o número de contatos oclusais, inicialmente foi 

considerada apenas a presença ou ausência de DTM.  Em relação ao número dos 

contatos, os participantes sem DTM apresentaram uma média de contatos 

oclusais lado direito de 19,41 ±2,42 e média de contatos oclusais lado esquerdo 

de 20,24 ±1,56. Entre os participantes com DTM, a média de contatos oclusais do 

lado direito foi de 9,7 ±2,97 e do lado esquerdo de 10,22 ±2,88. 

     Quando analisada a diferença de médias de contatos oclusais entre 

participantes com e sem DTM (ANOVA), foi possível observar diferença 

significativa p<0,05, sendo a maior média de contatos nos participantes sem DTM, 

em ambos os lados. (Tabelas 3 e 4) 

 

Tabela 3. Números de contatos oclusais do lado direito  

  N Média Desvio-padrão Erro padrão 

Sem DTM 17 19,41 2,425 0,588 

Com DTM 27 10,22 2,887 0,556 

Total 44 13,77 5,264 0,794 

 

                             DTM   

 

Total F M 

 Leve n 8 11 19 

%  18,2% 25,0% 43,2% 

Moderada n 4 1 5 

%  9,1% 2,3% 11,4% 

Sem DTM n 7 10 17 

% 15,9% 22,7% 38,6% 

Severa n 2 1 3 

%  4,5% 2,3% 6,8% 

Total n 21 23 44 

%  47,7% 52,3% 100,0% 
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 Tabela 4. Número de contatos oclusais do lado esquerdo                    

 

 Para a análise detalhada, os participantes com DTM foram classificados de 

acordo com o grau de DTM.  A média de contatos oclusais nos participantes com 

DTM leve foi de 10,32 ± 3,11 do lado esquerdo e 10,74 do lado direito ± 2,68. Nos 

participantes com DTM moderada, a média de contatos oclusais foi 8,00 ± 2,12 do 

lado esquerdo e 9,00 do lado direito ± 3,74 e nos participantes com DTM severa, a 

média de contatos oclusais foi 8,67 ± 2,51 do lado esquerdo e 9,00 do lado direito 

±2,64. 

          Observou-se diferença estatisticamente significante entre a média de 

contatos dos participantes com DTM e sem DTM, independentemente do seu grau 

de severidade (leve, moderada ou severa). Não houve significância estatística na 

diferença de médias entre pacientes com DTM leve, moderada e severa. (Tabela 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Média Desvio-padrão Erro padrão 

Sem DTM 17 20,24 1,562 ,379 

Com DTM 27 9,70 2,972 ,572 

Total 44 13,77 5,758 ,868 
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Tabela 5. Diferença das médias de contatos oclusais em relação aos 

diferentes graus de DTM.  

 

   

Diferença 

de Média 

Erro 

padrão 

Valor de 

p 

 

Número de contatos oclusais - lado 

esquerdo 

 

Sem DTM 

 

Leve 9,920(*) ,824 0,000 

    Moderada 12,235(*) 1,256 0,000 

    Severa 11,569(*) 1,546 0,000 

  Leve Sem DTM -9,920(*) ,824 0,000 

    Moderada 2,316 1,241 0,069 

    Severa 1,649 1,534 0,289 

  Moderada Sem DTM -12,235(*) 1,256 0,000 

    Leve -2,316 1,241 0,069 

    Severa -,667 1,803 0,714 

  Severa Sem DTM -11,569(*) 1,546 0,000 

    Leve -1,649 1,534 0,289 

    Moderada ,667 1,803 0,714 

Números contatos oclusais - lado direito Sem DTM Leve 8,675(*) ,905 0,000 

    Moderada 10,412(*) 1,379 0,000 

    Severa 10,412(*) 1,697 0,000 

  Leve Sem DTM -8,675(*) ,905 0,000 

    Moderada 1,737 1,362 0,210 

    Severa 1,737 1,684 0,308 

  Moderada Sem DTM -10,412(*) 1,379 0,000 

    Leve -1,737 1,362 0,210 

    Severa ,000 1,979 1,000 

  Severa Sem DTM -10,412(*) 1,697 0,000 

    Leve -1,737 1,684 0,308 

    Moderada ,000 1,979 1,000 

 

 

(*)  Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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DISCUSSÃO   

Neste estudo foi evidenciada uma elevada prevalência de DTM em crianças 

e adolescentes (61,4%). Considerando que a DTM desarmoniza o equilíbrio 

funcional entre três elementos fundamentais - oclusão dentária, músculos 

mastigatórios e articulação temporomandibular18,19 – as crianças e adolescentes 

com sinais e sintomas de DTM da amostra possivelmente teriam o sistema 

estomatognático se desenvolvendo de forma patológica. 

Os fatores etiológicos das DTMs em crianças são semelhantes aos que 

ocorrem em adultos. A classificação mais aceita é que existem fatores iniciadores, 

predisponentes e perpetuantes. Os iniciadores causam a instalação da DTM, os 

predisponentes aumentam o risco e podem ser divididos em sistêmicos, 

psicológicos e estruturais e os perpetuantes interferem na sua progressão ou cura 

15,20. Entretanto, a etiologia das DTMs em populações de baixa idade, geralmente 

está associada a hábitos parafuncionais, traumas, fatores oclusais, sistêmicos e 

psicológicos. O diagnóstico precoce é indispensável para o tratamento efetivo, 

sendo que questionários detalhados são ferramentas importantes para o 

planejamento do caso. Neste estudo, o questionário e índice anamnésico de 

Fonseca foi utilizado como meio diagnóstico de anamnese, por sua facilidade de 

emprego e sensibilidade comprovada para a faixa etária estudada21.  

 A prevalência de DTM em crianças varia muito de acordo com a idade dos 

pacientes avaliados e com os critérios utilizados na realização do exame. 

Comparando vários estudos sobre a prevalência das DTMs em crianças e 

adolescentes22, foi encontrada uma prevalência de 40% de sinais e sintomas em 

grupos mais jovens (5 a 8 anos), 46% em grupos com idade intermediária (9 a 12 

anos) e 31% em grupos de adolescentes entre 13 e 15 anos, o que significa dizer 

que sinais e os sintomas de DTM em crianças e adolescentes vão de leves a 

moderados e podem até ser inconscientes, refletindo em mudanças fisiológicas e 

psicológicas. Nesse estudo, no qual os participantes tinham idade média de 9 

anos com desvio-padrão de 2,06 evidenciou-se uma prevalência ainda maior de 

DTM em crianças e adolescentes:  61,4% (n=27), sendo que a maioria dos 

participantes apresentou um grau de DTM leve. 
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 Evidências científicas mostram que os contatos que ocorrem entre as 

superfícies oclusais dos dentes antagônicos, durante as relações maxilo-

mandibulares (contactantes), têm influência sobre a atividade funcional dos 

músculos mastigatórios e das ATMs 13,23,24 , portanto, a falta ou o excesso de 

interferências oclusais podem ser consequências de modificações nas posições 

de contato, secundária à presença de dor articular e/ou muscular 12 e podem 

causar desvios mandibulares resultando em pressões excessivas para a 

articulação. 

 Ainda em relação aos contatos oclusais, verificou-se que os participantes 

com DTM, independente do grau, apresentaram um número menor quando 

comparados aos participantes sem DTM, muito embora alguns estudos relatem 

não haver uma interferência direta entre disfunções temporomandibulares e 

contatos oclusais 25-29.   

 Com base na literatura descrita e nos achados citados neste estudo, o 

registro da distribuição dos contatos oclusais associado à avaliação clínica e 

anamnese detalhada, proporciona maior embasamento para o profissional 

proceder à reabilitação do sistema estomatognático 30-32 de forma precoce e mais 

efetiva possível.  

 

CONCLUSÃO 

 Existe diferença significativa entre o número de contatos oclusais em 

oclusão cêntrica nas crianças com e sem DTM, sendo que nas crianças com DTM, 

independente do grau, o número de contatos oclusais em ambos os lados foi 

menor quando comparado às crianças sem DTM. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O resultado encontrado neste estudo, que originaram os três artigos 

científicos anteriormente descritos, nos permite concluir que os instrumentos 

utilizados para avaliação de DTM apresentaram baixa sensibilidade e alta 

especificidade quando aplicados em crianças e adolescentes. Ocorreu uma 

associação entre a presença de DTM leve e crianças em adolescentes com baixo 

peso corpóreo e houve uma diferença significativa entre o número de contatos 

oclusais em oclusão cêntrica nas crianças com e sem DTM, sendo que nas 

crianças com DTM, independente do grau, o número de contatos oclusais em 

ambos os lados foi menor quando comparado às crianças sem DTM. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO RECOMENDADO PELA ACADEMIA 

AMERICANA DE DOR OROFACIAL (AADO) 

Nome: _____________________________________ 
Data: ____/____/ 2008    Sexo: (  )F  (  )M    Idade: _____     Data 
Nasc: ___/___/___ 
 
Questionário de triagem recomendado para DTM segundo a 
Academia Americana de Dor Orofacial: 
1- Você tem dificuldades, dor ou ambas ao abrir sua boca, por 
exemplo, ao bocejar? 
(    )sim     (    )não 
2- Sua mandíbula fica “presa”, “travada” ou sai do lugar? 
(    )sim      (    )não 
3- Você têm dificuldade, dor ou ambas ao mastigar, falar ou usar 
seus maxilares? 
(    )sim      (    )não 
4- Você percebe ruídos na articulação dos seus maxilares? 
(    )sim      (    )não 
5- Seus maxilares ficam rígidos, apertados ou cansados com 
regularidade? 
(    )sim      (    )não 
6- Você têm dor nas ou ao redor das orelhas, têmporas ou 
bochechas? 
(    )sim      (    )não 
7- Você têm cefaléia, dores no pescoço ou nos dentes com 
freqüência? 
(    )sim      (    )não 
Onde: a-(    ) cefaléia;   b-(    ) dores no pescoço;   c-(    ) dores nos 
dentes 
8- Você sofreu algum trauma recente na cabeça, pescoço ou 
maxilares? 
(    )sim      (    )não 
9- Você percebeu alguma alteração recente na sua mordida? 
(    )sim      (    ) não 
10- Você fez tratamento recente para um problema não explicado 
na articulação mandibular? 
(    )sim      (    )não 
 
USOU ALGUM APARELHO?: ________________________ 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO E ÍNDICE ANAMNÉSICO DE 

FONSECA 
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ANEXO 6: 
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ANEXO 7: 

FICHA DE AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO ÍNDICE DE HELKIMO 

 

1. Nome: 

2. Masculino (  )   Feminino (  ) 

 
A. Índice Anamnético 

 
Indique se você apresenta ou apresentou nos últimos seis meses alguns 
dos seguintes sintomas: 
(  )ruídos na ATM 
(  )cansaço muscular 
(  )rigidez na musculatura ao acordar ou aos movimentos da mandíbula 
(  )dificuldade de abrir amplamente a boca 
(  )travamento ( dificuldade temporária ou permanente de abrir a boca) 
(  )luxação ( impossibilidade de fechar a boca espontaneamente) 
(  )dor na ATM aos movimentos mandibulares 
 

B. Índice de Disfunção 
 

Grau de movimentação mandibular – Abertura bucal máxima 0.....I.....5..... 
Movimento Lateral máximo para a direita: 0.....I.....5..... 
Movimento Lateral máximo para a esquerda: 0.....I.....5..... 
Movimento Protrusivo máximo: 0.....I.....5..... 
- Diminuição da função da ATM 0.....I.....5..... 
-Dor muscular à palpação: 0.....I.....5..... 
-Dor na ATM à palpação: 0.....I.....5..... 
-Dor ao movimento mandibular: 0.....I.....5..... 
-Estalo......... Crepitação......... 
 

C. índice Oclusal 
 

- Número de Dentes: 0.....I.....5..... 
- Número de Dentes em Oclusão: 0.....I.....5..... 
-Interferência em RC : 0.....I.....5..... 
- Interferência em Cêntrica: 0.....I.....5...... 


